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ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗШИРЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА  
В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вступ. Дослідження теоретичних засад реалізації розширеної відповідальності ви-
робника в концепції розвитку циркулярної економіки потребує встановлення потенцій-
них моделей впорядкування проблем збору та утилізації відходів для України. Ризики, 
загрози та виклики щодо підвищення ефективності управління відходами дають змогу 
отримати значні можливості для бізнесу. Як результат, циркулярна система дає мож-
ливість ефективно переміщувати матеріали, енергію, працю та інформацію з метою 
відновлення природного та соціального капіталу. Саме тому циркулярна економіка ви-
ступає частиною зусиль, спрямованих на підвищення економічного розвитку, подолан-
ня марнотратного споживання та скорочення недемократичних силових структур у 
глобальній економіці.

Мета – проаналізувати теоретичні засади реалізації розширеної відповідальності ви-
робника та обґрунтувати прикладні аспекти концепції розвитку циркулярної економіки.

Результати. Стратегічні рішення в галузі циркулярної економіки базуються на 
оперативному визначенні повного процесу закупівлі сировини, виробництва, утиліза-
ції та переробки як єдиного цілого. Компаніям в Україні необхідно всебічно довести їх 
можливості щодо захисту довкілля на основі використання стратегії розширеної відпо-
відальності виробника. Підприємствам, які не мають екологічно безпечних технологій 
утилізації, доцільно створити фонди промислових відходів. На рівні місцевого самовря-
дування варто запровадити роздільний збір побутових відходів, визначити оптимальні 
регіональні райони їх розміщення, сортування і переробки.

Перспективи. Подальші наукові дослідження у напрямку концепції розвитку цирку-
лярної економіки, розширеної відповідальності виробника доцільно проводити на основі 
наявного національного та зарубіжного досвіду щодо оцінки циркулярності економіки, 
її концептів та варіацій. У цих дослідженнях потрібно широко застосовувати методи 
стратегічного прогнозування та моделювання системи управління відходами підпри-
ємства тощо.
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РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

Введение. Исследование теоретических основ реализации расширенной ответ-
ственности производителя в концепции развития циркулярной экономики требует 
установления потенциальных моделей упорядочения проблем сбора и утилизации от-
ходов для Украины. Риски, угрозы и вызовы по повышению эффективности управления 
отходами позволяют получить значительные возможности для бизнеса. Как резуль-
тат, циркулярная система позволяет эффективно перемещать материалы, энер-
гию, труд и информацию с целью восстановления природного и социального капитала. 
Именно поэтому циркулярная экономика выступает частью усилий, направленных на 
повышение экономического развития, преодоления расточительного потребления и 
сокращения недемократических силовых структур в глобальной экономике.

Цель – проанализировать теоретические основы реализации расширенной ответ-
ственности производителя и обосновать прикладные аспекты концепции развития 
циркулярной экономики.

Результаты. Стратегические решения в области циркулярной экономики бази-
руются на оперативном определении полного процесса закупки сырья, производства, 
утилизации и переработки как единого целого. Компаниям в Украине необходимо все-
сторонне довести их возможности по защите окружающей среды от использования 
стратегии расширенной ответственности производителя. Для предприятий, не име-
ющих экологически безопасных технологий утилизации, необходимо создать фонды 
промышленных отходов. На уровне местного самоуправления стоит ввести раздель-
ный сбор бытовых отходов, определить оптимальные региональные районы их разме-
щения, сортировки и переработки.

Перспективы. Дальнейшие научные исследования в направлении концепции разви-
тия циркулярной экономики, расширенной ответственности производителя целесоо-
бразно проводить на основе имеющегося национального и зарубежного опыта оценки 
циркулярности экономики, ее концептов и вариаций. В этих исследованиях нужно ши-
роко применять методы стратегического прогнозирования и моделирования системы 
управления отходами предприятия и тому подобное.

Ключевые слова: экономика замкнутого цикла, линейная экономика, модель биз-
неса, рециклинг, расширенная ответственность производителя (РОП), утилизация 
отходов, циркулярная экономика.

Ключові слова: економіка замкнутого циклу, лінійна економіка, модель бізнесу, ре-
циклінг, розширена відповідальність виробника (РВВ), утилізація відходів, циркулярна 
економіка.

Рис.: 3, бібл.: 12.
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EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY IN THE CONCEPT  
OF THE CIRCULAR ECONOMY DEVELOPMENT

Introduction. The research of theoretical principles of extended producer responsibility re-
alization needs the identification of potential models of waste collection and disposal for Ukraine. 
Risks, threats and challenges of improving waste management efficiency provide significant 
business opportunities. As a result, the circular system allows efficient movement of materials, 
energy, labor and information for the purpose of restoring natural and social capital. Therefore, 
the circular economy is part of an effort to increase economic development, overcome wasteful 
consumption, and reduces undemocratic power structures in the global economy.

Purpose. The objective of this paper is to analyze the theoretical bases of the implemen-
tation of extended producer responsibility and to research applied aspects of the concept of 
development the circular economy.

Methods. In the research process, a set of research methods and approaches were used: 
monographic and graphical methods, methods of system analysis, systematization, classifica-
tion, logical, theoretical and generalizations.

Results. Strategic decisions of the circular economy are based on the operational determi-
nation of the process: “raw material-production-utilization-remaking” as a whole. It is necessary 
to prove to the companies in Ukraine their ability to protect the environment from the use of 
the extended producer responsibility strategy. Industrial waste funds need to be created for 
businesses that do not have environmentally friendly recycling technologies. Local Government 
should separate waste collection, sorting and recycling.

Conclusions. It is advisable to research the concept of circular economy development and 
extended producer responsibility on the basis of national and foreign experience on circularity 
of economy, its concepts and variations. Bad reputations influence the stock quotes of corpo-
rations on international exchanges and economically justify the potential consequences of the 
colossal losses of the company. Corporate responsibility in European companies comes as a 
result of severe penalties for failing to comply with environmental standards.

Keywords: business model, circular economy, closed-loop economy, extended producer 
responsibility (EPR), linear economy, recycling, waste management.

JEL Classіfіcatіon: Q56.

Постановка проблеми. Глобальна 
економіка задовольняє попит населення 
на усіх континентах за доступними цінами, 
що приносить споживачам значно вищий 
рівень матеріального комфорту. У процесі 

виробництва створюється велика кількість 
продуктів у результаті використання при-
родних ресурсів для виробництва товарів, 
що утилізуються за першої ж відсутності 
потреби в них. Останнім часом актуалі-
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зувалися питання щодо розриву ланцюга 
життєвого циклу товару: “виробництво-спо-
живання-утилізація” та зміни лінійної еконо-
міки. Сучасний стан циркулярної економіки 
на рівні ОЕСР, ООН і ЄС розглядається як 
засіб прискорення переходу суспільства до 
більш ресурсозберігаючої системи, тим са-
мим підвищуючи конкурентоспроможність і 
реагування на глобальні екологічні виклики 
та загрози. Економічну політику “зелено-
го” зростання офіційно прийнято ОЕСР в 
2009 р. як стратегічний напрямок розвитку 
всіх її членів на довгострокову (до 2030 р.) 
і більш віддалену (до 2050 р.) перспективи. 
Європейський Cоюз посилює розвиток цир-
кулярної економіки, підтвердженням цього 
є комюніке Єврокомісії “Шлях до економіки 
замкненого циклу (циркулярної економіки): 
програма нульових відходів для Європи” та 
7-ї Програми дій з охорони навколишнього 
середовища (7 EAP). У 2016 р. Єврокомі-
сія представила звіт про перші результати 
плану дій та директиву для країн-членів ЄС 
про перетворення відходів на енергію. На 
щорічній зустрічі Всесвітнього економіч-
ного форуму в Давосі концерн “Філіпс” на-
дав спеціальний звіт, в якому розповів про 
власний внесок у прогрес, досягнутий чле-
нами-засновниками Платформи розвитку 
циркулярної економіки (PACE). Компанія 
планує прийняти назад все велике медичне 
обладнання, яке її клієнти готові повернути, 
і знайти йому нове застосування.

Основою нової системи альтернативної 
до лінійної економіки може бути система, 
яка базуватиметься на проектуванні відхо-
дів та розширеній відповідальності вироб-
ника. Циркулярна економіка є системним 
підходом до економічного розвитку, що по-
кликаний приносити користь бізнесу, сус-
пільству та довкіллю. На відміну від лінійної 
моделі, циркулярна економіка є регенеру-
ючою за задумом і має на меті поступово 
зменшити ефект зростання від споживання 

обмежених ресурсів. Так, існує консенсус 
науковців, політиків, економістів, бізнесу 
та екологів, що відходів треба створювати 
менше, збирати їх роздільно та знову мак-
симально використовувати повторно як си-
ровину для переробних підприємств, щоб 
не виснажувати природні ресурси планети, 
берегти довкілля та перейти до економіки 
замкнутого циклу. Відповідно до цього, цир-
кулярний підхід передбачає системні зміни 
підприємств, урядів і приватних осіб.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню процесу переходу до цир-
кулярної економіки, проблемам і перешкодам 
для впровадження циркулярної економіки та 
вивченню моделей впорядкування проблем 
збору й утилізації відходів присвячені пра-
ці таких вчених-економістів, як: А. Бабак [1], 
А. Таранцова [2], Д. Каррез [3], Н. Бокен [4], 
В. Хаас [5], Н. Міллар [6], Є. Генг [7], П. Джі-
зелліні [8], А. Гавел [9] та інші.

За результатами проведеного дослі-
дження досягнень науковців виявлено по-
требу в оцінці прикладних аспектів реаліза-
ції розширеної відповідальності виробника 
в концепції розвитку циркулярної економіки.

Метою статті є аналіз теоретичних за-
сад реалізації розширеної відповідальності 
виробника та обґрунтування прикладних 
аспектів концепції розвитку циркулярної 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасна індустрія глобального 
виробництва перетворює ресурси на над-
звичайно велику кількість продуктів, при-
носячи споживачам значно вищий рівень 
матеріального комфорту, немислимий для 
попередніх поколінь. Разом із цим світова 
спільнота володіє знаннями й інструмента-
ми для побудови економіки за стандарта-
ми ХХІ ст. В минулому столітті промислове 
зростання економіки передбачало лінійний 
характер – “виробництво-використання-
утилізація”. Проте цифрова революція від-
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криває новий вектор розвитку – циркуляр-
ну альтернативу, що дає змогу ефективно 
переміщувати матеріали, енергію, працю 
й інформацію з метою відновлення при-
родного та соціального капіталу. Це сто-
сується не тільки переробки, а й системи, 
що мінімізує ризики шляхом управління 
обмеженими запасами та відновлюваними 
потоками. Одним із основних факторів, що 
сприяє переходу до циркулярної економіки, 
є нестабільність витрат на ресурси. В осно-
вному це зумовлює підвищення цін, знижу-
ючи якість та впевненість в постачанні, що 
в підсумку може вплинути на кінцевий ре-
зультат. Саме це становить суть потенціалу 
циркулярної економіки не лише в контексті 
сировини та збереження природи, а й є 
вагомим імпакт-фактором для отримання 
прибутку з мінімізацією витрат при певній 
філософській переорієнтації [8].

Переробка, повторне використання і 
вторинне виробництво стали складовими 
економіки замкнутого циклу або циркуляр-
ної економіки, поширення якої відбувається 
стрімкими темпами в ЄС. Циркулярна еко-
номіка має позитивний вплив не тільки на 
стан довкілля, а й на економічний та соці-

альний ефект. Економіка замкненого циклу 
– це перетворення лінійного життєвого ци-
клу промислової продукції, товарів, речей у 
замкнений багаторазовий життєвий цикл за 
допомогою ширшого застосування перероб-
ки та повторного використання, що принесе 
користь як для навколишнього середовища, 
так і для економіки. На рис. 1 графічно зо-
бражено концепт економіки замкнутого ци-
клу, де обсяг продуктів, матеріалів і ресурсів 
зберігається в економіці якомога довше, а 
утворення відходів мінімізується [2].

Концепція циркулярної економіки – це 
виклик сучасному екологічному та еко-
номічному розвитку, а з іншого боку, вона 
відображає їх взаємозв’язок щодо вико-
ристання енергії, матеріалів та переробки, 
що є взаємопов’язаними і усвідомленими. 
В усіх своїх напрямках економічна актив-
ність є взаємопов’язаною з циклічними 
екологічними (природними) та соціальними 
(культурними) процесами. Важливо заува-
жити, що “лінійна економіка” передбачає 
зростання виробництва та споживання за 
рахунок збільшення експлуатації природ-
них ресурсів. Так, в традиційному лінійно-
му ланцюгу створення вартості екологічні 

Рис. 1. Економіка замкнутого циклу*
* Побудовано на основі [2].
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проблеми у зв’язку з використанням ре-
сурсів (вхідних), як правило, виявляються 
відокремленими від економічних проблем. 
Важливим аспектом, що супроводжує цир-
кулярну економіку, є те, що ефективне ви-
користання ресурсів передбачає цілісний й 
контекстний погляд на управління ресур-
сами та відходами. Стратегічні рішення в 
галузі циркулярної економіки базуються на 
оперативному визначенні повного процесу 
закупівлі сировини, виробництва, утилізації 
та переробки як єдиного цілого. Це озна-
чає, що проблеми, пов’язані з входом і ви-
ходом, є взаємопов’язаними. Ефективність 
використання ресурсів базується на різно-
манітних видах технологій, що забезпечу-
ють максимальне використання обмежених 
обсягів наявної речовини та енергії [10].

Циркулярні бізнес-моделі передбача-
ють не тільки збереження ресурсів та ско-
рочення витрат (тобто запобігання втрати 
вартості), а й відновлення цієї вартості. 
Наприклад, вартість брухту коштовних ме-
талів смартфону становить лише кілька 
доларів. Це означає, що новий смартфон, 
відновлений із новим сенсорним екраном, 
акумулятором та програмним забезпечен-
ням, коштує кілька сотень доларів. Така 
філософська циркулярна метаморфоза 
має стати сучасним інтеграційним векто-
ром розвитку усього бізнесу. Використання 
вторинної сировини є основою циркулярної 
економіки. Це спосіб подолати дедалі біль-
шу нестачу та зростаючу вартість природ-
них ресурсів. Упродовж наступного десяти-
річчя світова економіка потребує суттєвої 
трансформації, щоб задовольнити потреби 
близько 9 мільярдів людей при зменшен-
ні запасів природних ресурсів. Саме тому 
пропонуються нові підходи до використан-
ня в процесі виробництва вторинної си-
ровини та відходів. Так, щорічно в океани 
скидають 8 мільйонів тонн пластмасового 
матеріалу. Кумулятивний вплив цих відхо-

дів на морські і, в кінцевому підсумку, про-
довольчі запаси поки що невідомий [5].

Світова економіка має працювати 
за аналогією з екосистемою. Саме це і є 
концепцією циркулярної економіки. Та-
кий підхід дасть змогу говорити про стійку 
економіку, що максимально ефективно ви-
користовує ресурси, зберігаючи і відновлю-
ючи екологічний стан довкілля. У коротко-
строковій перспективі завдання бізнесу 
полягає в такому використанні наявних ре-
сурсів, щоб сприяти задоволенню життєво 
важливих потреб людини з мінімальними 
побічними ефектами для довкілля та сус-
пільства. Підкреслюючи необхідність інно-
ваційного мислення в практичній економі-
ці, варто зауважити, що єдиним способом 
зменшення навантаження на навколишнє 
середовище при одночасному збільшенні 
загального обсягу випуску продукції є ради-
кальні кроки від ретроекологічних техноло-
гій до профілактично-інтегрованих, чистих 
технологій та переосмислення людських 
споживчих звичок [3].

Однак важливо наголосити, що не слід 
здійснювати переробку будь-якою ціною. 
Утилізація може бути неефективною як 
в економічному, так і в екологічному ас-
пектах. Зважаючи на стан навколишнього 
середовища, не варто використовувати 
більше енергії або речовини, щоб зберег-
ти сам процес переробки, стосовно того, 
що можна потенційно від цього отримати. 
Найкращим способом вирішення екологіч-
них проблем, пов’язаних із поводженням 
з відходами, є саме зменшення відходів. 
Циркулярна модель ланцюга створення 
доданої вартості базується на аналогічній 
концепції. Проте, хоча екологічні цикли є 
результатом тривалого еволюційного роз-
витку, економічні цикли ґрунтуються на 
заздалегідь задуманих та інтегрованих 
планах, головним чином, на основі діало-
гу між залученими агентами. Для розробки 
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зручних інтегрованих циклів у галузях еко-
номіки необхідно створити комунікативні 
мережі (глобальні циркулярні мережі), де 
різні суб’єкти можуть координувати свої дії 
на основі спільних інтересів, що і є базовою 
ідеєю мережевих відносин [9].

Концепція розширеної відповідальнос-
ті виробників (РВВ) передбачає відпові-
дальність останніх (виробників) не тільки 
за дизайн, виробництво і розповсюдження 
продукції, а й за збирання й утилізацію ви-
користаної упаковки, а також товарів, які 
відслужили свій термін дії (рис. 2). Розши-
рену відповідальність виробника запро-
вадили на початку 1990-х рр. деякі країни 
Європейського Союзу – Швеція, Німеччина, 
Франція. Згодом таку відповідальність було 
визнано найкращим принципом та впрова-
джено на рівні всього ЄС. На сьогодні та-
ким принципом керується більшість країн 
світу, його впроваджують також в країнах 
Азії та в Африці. Зокрема, наприклад, в 
Японії запровадження цього механізму під-
вищило на 27% збір і переробку відходів 
тари та упаковки з 1997 по 2000 рр. Осно-
ва розширеної відповідальності виробника 
ґрунтується на: (1) збільшенні обсягу збору 
і переробки вторинної сировини; (2) делегу-
ванні фінансової відповідальності з грома-
дян та державних органів і тим самим сти-
мулювання екологізації виробів, зниження 
їх негативного впливу на довкілля. Тобто, 
розширена відповідальність виробників 
дає змогу запустити систему обігу відходів і 
їх ефективної переробки. Окрім цього, РВВ 

є важливою умовою для переходу до еко-
номіки замкненого циклу [11].

Згідно з визначенням ОЕСР, РВВ – це 
підхід у межах екологічної політики, згідно 
з яким відповідальність виробника за про-
дукт поширюється на післяпродажний етап 
його життєвого циклу. Тобто виробники про-
дуктів несуть відповідальність щодо при-
йняття повернутих продуктів і відходів, що 
залишилися після використання таких про-
дуктів, так само як і подальше управління 
відходами та фінансову відповідальність за 
таку діяльність. Виробник або імпортер про-
дукції несе відповідальність за упаковку для 
своєї продукції протягом усього її життєвого 
циклу, включаючи стадії обігу, збирання та 
утилізації відходів. Органи державної влади 
відіграють ключову роль у забезпеченні до-
тримання виробником принципів РВВ, для 
цього існує чітка правова база, що забез-
печує контроль впровадження систем РВВ. 
Фінансові внески виробників та імпортерів 
товарів в упаковці є основним джерелом фі-
нансування систем РВВ [1].

Вигоди системи РВВ для держави і для 
громадян полягають у залученні приватних 
інвестицій та нових технологій; відсутності 
витрат на утримання і розвиток інфраструк-
тури роздільного збирання для держави; 
зменшенні захоронення побутових відхо-
дів; збільшенні податкових надходжень за 
рахунок виходу із тіні діючих операторів 
збирання, сортування і переробки відходів; 
розвитку галузі переробки відходів та від-
повідних галузей машинобудівного комп-

Рис. 2. Розширена відповідальність виробника*
* Побудовано на основі [11].
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лексу і створення нових робочих місць в 
зазначених галузях економіки. Роздільний 
збір і розширена відповідальність вироб-
ника – основа економіки замкнутого циклу. 
Приймаючи РВВ, виробник відповідає за 
збирання й утилізацію використаної упа-
ковки, а також товарів, які відслужили свій 
термін придатності. Під дію РВВ у світі під-
падають електроніка (35%), шини (18%), 
упаковка (17%), транспортні засоби (12%), 
акумулятори (12%) та інше [12].

В Україні фактично відсутня система 
роздільного збирання побутових відходів, 
частиною яких є відходи упаковки. Також в 
Україні відсутня система поводження з не-
безпечними відходами та відходами елек-
тричного обладнання і батарейок. Крім цього, 
94% побутових відходів захоронені на звали-
щах та полігонах; мають місце щорічні втрати 
вторинної сировини, а основною причиною 
цього є відсутність відповідного законодав-
ства. Як наслідок, в Україні переробляється 
лише 12–14% відходів упаковки та 3% твер-
дих побутових відходів, а імпорт макулатури 
становить 250–350 тисяч тонн на рік. Окрім 
цього, за підрахунками, кожен українець що-
річно виробляє 300 кг сміття. Через відсут-
ність належного механізму його переробки в 
Україні постійно збільшується кількість сміт-
тєзвалищ. Для покращення ситуації потрібно 
переглянути підходи до переробки відходів 
та встановлення цін за ці послуги. Для того, 
щоб українці почали роздільно збирати відхо-
ди, у них має бути стимул. Наприклад, якщо 
виробник сплачуватиме за весь цикл продук-
ції, то споживач платитиме лише за власні 
несортовані відходи, які неможливо пере-
робити. Тобто виробник, створюючи дизайн 
упаковки та пакуючи в неї товарну продукцію, 
має розуміти, що він повинен у кінцевому ви-
падку заплатити і за переробку та утилізацію 
цієї упаковки [7].

Для вирішення окресленої вище про-
блеми в Україні першочергово необхідно 

запровадити розширену відповідальність 
виробника – фінансовий і організаційний 
механізм забезпечення переходу до еко-
номіки замкненого циклу: (а) розширена 
відповідальність виробника як ефективний 
і ощадливий інструмент управління від-
ходами; (б) виробники та імпортери това-
рів відповідають за свою продукцію навіть 
після того як продукція була використана; 
(в) така відповідальність має охоплювати: 
запровадження роздільного збору, сорту-
вання та підготовку продукції для подаль-
шої переробки чи безпечної утилізації.

В Україні вже існує кілька центрів ство-
рення стратегії поводження з відходами та 
розглядаються різні моделі для різних ви-
дів відходів. Проте вибрати найбільш вдалу 
доволі важко, адже можна використовува-
ти всі три моделі із врахуванням досвіду їх 
реалізації в розвинених країнах, але одно-
значно сказати, що буде працювати роз-
ширена відповідальність чи комбінована 
модель – неможливо. Щоб розширена від-
повідальність виробника запрацювала, 
необхідно, по-перше, поширити практику 
роздільного збору сміття серед населення 
країни; по-друге, прийняти законопроекти 
про відходи, які передбачають створення 
організацій розширеної відповідальності 
виробників.

Упродовж останніх років в Україні обго-
ворюють три різні моделі, які передбачають 
впорядкування проблем збору та утиліза-
ції відходів (рис. 3). Перша модель перед-
бачає комбіновану систему розширеної 
відповідальності виробника для відходів 
упаковки, зношених шин, відходів елек-
тричного й електронного обладнання, від-
працьованих олив (мастил). Друга модель 
пропонує ввести податок на виробництво 
й імпорт упаковки і товарів в упаковці та 
спрямовувати його на компенсацію послуг 
з переробки побутових відходів. Третя мо-
дель пропонує розширену відповідальність 
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виробника тари та упаковки через створен-
ня неприбуткової організації розширеної 
відповідальності, на яку покладатиметься 
обов’язок виконання норм перероблення 
та утилізації відходів упаковки [7].

Розширення відповідальності вироб-
ників та сортування відходів – найбільш 
оптимальний варіант для України. Проте 
існує відмінність між поняттями “відходи” 
та “відходи упаковки”. “Відходи упаковки”, 
на які розповсюджується розширення від-
повідальності, це лише 30% усіх відходів. 
Тобто за рахунок роздільного збирання ви-
рішується питання виключно вторинної си-
ровини – відходів упаковки. Решта – 70% 
відходів, що залишаються, це питання пе-
реробки, утилізації і спалення, за які вироб-
ники товарів в упаковці не повинні нести 
відповідальність. Саме тому, окрім відпові-
дальності виробника, необхідний і фінансо-
вий стимул для споживачів [6].

В Україні є переробні потужності, але 
вони завантажені лише частково. Так, пе-
реробники автомобільних акумуляторних 
батарей завантажені на 30%, а ламп – на 
14%. Окрім цього, існує потужний ринок 
сільськогосподарської хімії. Корпоратив-
ні стандарти головних гравців цього ринку 
передбачають турботу про продукцію, яку 
вони реалізують, і про відходи, які вони 
створюють. Тому відповідальні компанії 

вже кілька років підписують договори з ор-
ганізаціями-утилізаторами, які безкоштов-
но збирають ці відходи (тару з пестицида-
ми та іншими засобами захисту рослин) та 
утилізують. Отже, впровадження системи 
розширеної відповідальності виробника в 
Україні – це ефективний шлях до вирішен-
ня проблем з відходами та із забрудненням 
навколишнього середовища, а також ді-
євий крок для впровадження економіки за-
мкненого циклу.

Висновки. Підсумовуючи вищезаз-
начене, можемо констатувати, що про-
аналізовані теоретичні засади реалізації 
розширеної відповідальності виробника 
актуалізують захист довкілля на основі ви-
користання відповідної стратегії. Дослі-
дження прикладних аспектів концепції роз-
витку циркулярної економіки показали, що 
стратегічні рішення в галузі базуються на 
оперативному визначенні повного процесу 
закупівлі сировини, виробництва, утиліза-
ції та переробки як єдиного цілого. Корпо-
ративна відповідальність у європейських 
компаніях сформувалася в результаті жор-
сткого покарання за невиконання екологіч-
них стандартів. Низька репутація компанії-
виробника впливає на котирування її акцій 
на міжнародних біржах та економічно об-
ґрунтовує потенційні наслідки колосальних 
збитків компанії. Розширена відповідаль-

Рис. 3. Моделі впорядкування проблем збору та утилізації відходів*
* Побудовано на основі [матеріали ECOBUSINESS].
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ність виробника має успішний досвід у су-
сідніх європейських країнах. 

Проте важливо всебічно розуміти, які 
можливості відкриває така стратегія за-
хисту довкілля для компаній в Україні. Над-
звичайно актуальним є зниження рівня 
захоронення побутових відходів з 95% до 
30% і мінімізація загального обсягу відхо-
дів, що підлягають захороненню з 50% до 
35%. При поводженні з побутовими відхо-
дами варто запровадити роздільний збір, 
визначити оптимальні райони для розмі-
щення регіональних сміттєперевантажних 
станцій, сортувальних ліній, сміттєпере-
робних заводів і полігонів та побудувати їх 
за кошти місцевого самоврядування. Для 
промислових відходів необхідно створити 
фонди, операторами яких стануть облдер-
жадміністрації, а наповнювачами – підпри-
ємства, які не мають екологічно безпечних 
технологій утилізації.
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